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Ágrip 
 
Slægjan, myndin um geðsjúka fjöldamorðingjann sem myrðir oftar en ekki léttlynda 
unglinga, er neðst í virðingarstiga hryllingsmynda vegna ýkts ofbeldis og kynferðislegra 
skírskotana. Kynferðishvatir og sjúk fjölskyldusambönd hafa verið áberandi í slægjunni 
frá upphafi hennar árið 1978, en þær myndir sem eru taldar innblástur hennar, þ.e. 
Psycho (1960) og Peeping Tom (1960), eru þó ekki að öllu leyti líkar slægjunum. Ef 
staðsetja skal rætur slíkra mynda af einhverri nákvæmni verður að skoða ítalskar 
spennuhrollvekjur frá sjöunda og áttunda áratugnum, en þær mynda týnda hlekkinn 
þarna á milli. 

Á Ítalíu var gert mikið magn svokallaðra giallo-mynda frá árinu 1963. Þessar 
myndir voru expressjónískir þrillerar þar sem minni úr Psycho og Peeping Tom, sjónræn 
sem og sálræn, voru fengin að láni og þróuð af ítölskum leikstjórum. Mario Bava, sem 
var upphafsmaður giallo-myndarinnar, vann mikið með heim spillingar og afleiðingar 
nútímalífshátta. Í myndum hans týna persónur sem hafa orðið eigin fýsnum að bráð 
tölunni við aðfarir sadísks morðingja sem fordæmir með gjörðum sínum lífshætti þeirra. 
Sergio Martino færir svo siðspilltan heim Bava inn í heim fjölskyldunnar. Hann sýnir 
fram á afhelgun nútímahjónabandsins með persónum sem eru uppteknar af brengluðum 
hvötum sínum. Massimo Dallamano og Antonio Margheriti sýna okkur svo hina hliðina 
á sjálfhverfu í hjónabandinu; vanræktu unglingana sem dufla við hið kynferðislega og er 
refsað grimmilega af sadópervertískum afturhaldsöflum. Dario Argento kannar mikið 
kynflökt morðingja sem og aðalpersóna, en einnig tengsl geðveiki og hins barnalega. 
Einnig ber Argento óbeint ábyrgð á hinni frægu „síðustu stúlku“ slægjunnar, sem kemur 
í henni reglu á hefðbundin kynhlutverk. 

Halloween (1978) og Friday the 13th (1980) eru taldar fyrstu slægjurnar og 
innihalda þær á einn eða annan hátt flest þeirra atriða sem ítölsku leikstjórarnir könnuðu 
á árunum 1963-1978. Þetta tekur af allan vafa um tengslin á milli bylgjanna tveggja en í 
báðum er hnignun siðferðis í nútímanum könnuð. Á meðal persóna myndanna sem og 
áhorfenda.  
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INNGANGUR  

Hrollvekjur hafa notið mikilla vinsælda meðal kvikmyndahúsagesta síðan 

kvikmyndaformið hóf innreið sína rétt fyrir upphaf 20. aldarinnar. Þessi 

kvikmyndagrein hefur oft verið gagnrýnd harðlega og sögð óæðra form 

kvikmyndagerðar, en engu að síður hafa gestir ætíð flykkst á slíkar myndir í hrönnum 

þegar þær koma út, hvort sem þær fjalla um vampírur, uppvakninga eða geðbilaða 

morðingja. Hrollvekjan er eilíflega dæmd til vistar á jaðri kvikmyndamenningar, en ef 

litið er til greinarinnar sjálfrar má merkja virðingarstiga innan hennar og telur Carol 

Clover, prófessor í kvikmyndafræði, að stiginn byggi á því hversu langt kynferðislegar 

hvatir fari út fyrir ramma samfélagsins.1 Klassískar myndir byggðar á sögunum um 

Frankenstein og Dracula, ásamt vissum myndum Hitchcocks tróna á toppi stigans og 

njóta vandaðar myndir um satanisma, vampírur, varúlfa og vísindi einnig nokkurrar 

virðingar. Á botni haugsins sitja svo slægjurnar og undirgreinar hennar, myndir um 

sálsjúka fjöldamorðingja sem myrða oftar en ekki kynferðislega óstýriláta unglinga sér 

til ánægju. Greinin varð fljótt alræmd. Var það vegna yfirgengilegs ofbeldis og 

kynferðislegra skírskotana og töldu margir þessar myndir jaðra við klám. Slægjubylgjan 

hófst fyrir alvöru í Bandaríkjunum árið 1978 með tilkomu myndar Johns Carpenter, 

Halloween, og svo Friday the 13th eftir Sean S. Cunningham árið 1980, en hafa þær, 

ásamt þeim myndum sem á eftir komu, gjarnan verið greindar sem ádeila á 

kynferðislega siðspillingu bandarískra unglinga samtímans. 

 Psycho Alfreds Hitchcock frá 1960 hefur oft verið nefnd sem einna sterkasti 

áhrifavaldur slægjunnar2 og hefur Peeping Tom Michaels Powell frá 1960 stundum 

einnig verið nefnd í því samhengi.3 Báðar myndirnar fjalla um dagfarsprúða 

fjöldamorðingja í klóm kynferðisbælingar og sjúkra fjölskyldutengsla og ná þær 

hámarki í stílfærðum morðatriðum þar sem konur eru viðföng ofbeldisins. Þessar 

myndir gátu þó ekki af sér endurgerðir að neinu ráði á næstu árum í Bretlandi eða 

Bandaríkjunum og ekki sköpuðu þær bylgju siðferðispredikunar í kvikmyndum. Frá 

1960 og fram til útgáfu Halloween árið 1978 sést lítið til náskyldra ættingja slægjunnar, 

að Black Christmas (1974) og Texas Chain Saw Massacre (1974) frátöldum, og er því 

                                                 
1 Clover, C.J. 1989. „Her body, Himself: Gender in the Slasher Film“. Bls. 92. Greinin birtist einnig í 
íslenskri þýðingu Úlfhildar Dagsdóttur í ritinu Áfangar í kvikmyndafræðum frá 2003. 
2 Sama rit. Bls. 96. 
3 Halberstam, J. 1995. „Bodies That Splatter, Queers and Chainsaws“. Bls. 154–155. 
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ættartré hennar frekar gisið sé ekki leitað lengra. Verður því að víkka 

sjóndeildarhringinn og líta til Evrópu ef fylla skal í eyðurnar.4 

 Á árunum frá 1963 og langt fram á níunda áratuginn kom út mikið magn af 

spennumyndum með hryllingsívafi á Ítalíu. Frægastir leikstjóra þeirra eru eflaust Mario 

Bava og Dario Argento, en ýmsa aðra má nefna, svo sem Sergio Martino og Massimo 

Dallamano sem voru afkastamiklir í leikstjórastólnum á þessum árum. Myndir þessara 

manna voru margar frægar fyrir ýkt ofbeldi og fyrir að stíga langt út fyrir hefðbundna 

kynferðisramma. Ef nánar er skoðað má sjá mikil líkindi með myndum þessara 

leikstjóra og subbumyndum slægjubylgjunnar sem áttu eftir að sigra huga og hjörtu 

margra bandarískra áhorfenda. Er það tilviljun eða fengu hinir ítölsku leikstjórar ef til 

vill lánuð þemu úr smiðju Hitchcocks og Powells? Eiga Ítalir kannski stærri hluta í 

bandarísku unglingaslægjunni en þeim er eignaður? 

 Í þessari ritgerð mun ég sýna fram á að bandaríska unglingahrollvekjan sé að 

heilmiklu leyti afurð siðferðisspurninga sem ítalska spennuhrollvekjan varpaði fram á 

árunum 1963 til 1978 og að mýmörg einkenni slægjunnar hafi þróast á Ítalíu. Þetta mun 

ég leiða í ljós með því að greina myndir nokkurra þekktra leikstjóra ítalskra 

spennuhrollvekja frá þessu tímabili og yfirfæra greininguna á fyrstu myndir bandarísku 

slægjubylgjunnar. Mér til stuðning mun ég nota þekktar fræðigreinar sem ritaðar hafa 

verið um slægjuna sem kvikmyndagrein. 

 

                                                 
4 Bandarískar jaðarmyndir 7. og 8. áratugarins áttu þó sinn þátt í mótun slægjunnar og má nefna 
exploitation-myndir Herschells Gordon Lewis í því samhengi ásamt hefndarmyndum eins og The Last 
House on the Left (1972) og Death Wish (1974). 
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1. GEÐVEILA, GÆGJUR OG EXPRESSJÓNÍSK EINKENNI  

Hryllingsmyndagerð á Ítalíu hófst fyrir alvöru með gotneskum hryllingi Marios Bava á 

seinni hluta sjötta áratugsins. Ítalir voru þá orðnir heimsfrægir fyrir ódýrar eftirlíkingar 

af allra þjóða kvikmyndum og rændu miskunnarlaust hugmyndum frá hinum 

enskumælandi heimi,5 en á þessum tíma framleiddi Hammer-fyrirtækið breska ótæpilegt 

magn af gotneskum hryllingi. Gotneskur hryllingur Bava var ódýr en mjög stílfærður og 

mátti sjá í honum mikið af expressjónískum áhrifum frá þögulli kvikmyndagerð (sér í 

lagi frá hinum þýsku Nosferatu (Nosferatu, des Symphonie des Grauens, 1922) og The 

Cabinet of Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920), ásamt áhrifum úr 

hrollvekjum Universal-kvikmyndaversins frá fjórða og fimmta áratug aldarinnar.6  

 Hið margumtalaða meistaraverk Hitchcocks, Psycho, rær á svipuð fagurfræðileg 

mið. Sú mynd er stílfærð morðráðgáta og liggur sálfræðilegur óhugnaður myndarinnar 

ekki bara í hinum sjónræna stíl, heldur einnig í öfuguggahætti og gægjuþörf hins 

brjálaða morðingja. Psycho og raunveruleg baksaga hennar7 færðu áherslur hryllingsins 

inn í heim hins venjulega, þar sem ýkt ofbeldi og geðveila þrifust undir sléttu og felldu 

yfirborði hversdagsleikans. Hin breska Peeping Tom fjallar einnig um dagfarsprúðan 

geðsjúkling sem skemmtir sér við að taka kvikmyndir af konum á meðan hann drepur 

þær. Þó að sjónrænn stíll myndarinnar minni ekki um margt á Psycho má greina 

expressjónísk stíláhrifin í gegnum þau þemu sem könnuð eru í myndinni. Eins og 

Hitchcock býr Powell til ýkta, sálfræðilega persónuleikaskekkju til að ná fram 

tilfinningalegum áhrifum, en ýkjur, skakkt sálarlíf og skortur á fótfestu í hinu 

raunverulega eru einkenni sem má beintengja við expressjónismann. Markmið 

expressjónista, að skoða rykfallna afkima sálarlífsins og vekja sterk 

tilfinningaviðbrögð,8 má skilgreina sem mikilvægt einkenni slægjumynda. 

 Kvikmyndafræðiprófessorinn Laura Mulvey kynnti til sögunnar kenningar um 

hið karllega gláp9 í grein sinni „Visual Pleasure and Narrative Cinema“, og hefur 

hugmyndin um gláphneigðina, vald augnaráðsins og hlutgervingu kvenna í gegnum 

                                                 
5 Hunt, L. 1992. „A (Sadistic) Night at the Opera“. Bls. 66. 
6 Howarth, T. „Biography“. Vefsíða: http://mariobava.tripod.com/biography.htm. Sótt 9. apríl 2011. 
7 Psycho var byggð á sönnu sakamáli Ed Gein, en hann var dæmdur morðingi og grafarræningi sem upp 
komst um árið 1957. Hann safnaði líkamspörtum og saumaði úr mannshúðum, ásamt því að vera haldinn 
móðurþráhyggju. Sönn saga Ed Gein átti eftir að vera innblásturinn að fjölda þekktra kvikmynda, svo sem 
Texas Chain Saw Massacre (1974) og The Silence of The Lambs (1991). 
8 Sigrún Ólafsdóttir. „Expressjónismi“. Vefsíða: http://myndmennt.icegamer.net/?page_id=209. Sótt. 9. 
apríl 2011. 
9 Mulvey, L. 1975. „Visual Pleasure and Narrative Cinema“. Bls. 6–18. Greinin birtist einnig í íslenskri 
þýðingu Heiðu Jóhannsdóttur í ritinu Áfangar í kvikmyndafræðum frá 2003. 
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áhorf verið ráðandi greiningarafl í umfjöllun um hryllingsmyndir upp frá því. Psycho og 

Peeping Tom eiga það báðar sameiginlegt að fjalla um gægjur á einn eða annan hátt og 

hlutgervingu kvenna í gegnum slíkar athafnir. Kynferðisleg bæling geðsjúklinganna 

mótast af sjúku sambandi við foreldra á meðan gláp á kvenlíkamann leysir morðkenndir 

úr læðingi. Auk þessara sálfræðilegu áherslna eiga myndirnar sameiginlegt 

nauðgunarmyndmál morðvopnanna, eggvopnum er troðið inn í kvenlíkamann eins og 

beittum málmlimum, en morðingjar beggja mynda eiga einmitt í erfiðleikum með 

samskipti við konur. Carol Clover hefur bent á að útrás geldingskarla fyrir kynferðislega 

spennu með limlestingum á kvenlíkamanum sé eitt höfuðeinkenni slægja10 og falla bæði 

Psycho og Peeping Tom fullkomlega að þeirri fullyrðingu. Clover bætir svo um betur og 

segir ásetning morðingans ætíð vera reðurtengdan.11 Ef gengið er út frá því má segja að 

morðið í slægjunni sé yfirfærð, nauðug kynmök, afurð bældrar kynhvatar sem ryðst 

fram í dagsljósið.  

 

2. HEIMUR SIÐSPILLINGAR 

Í upphafi sjöunda áratugarins var hinn ítalski leikstjóri Mario Bava farinn að vekja 

athygli fyrir stílfærðar hrollvekjur í expressjónískum stíl, svo sem Black Sunday (La 

mascera del demonio, 1960), en var efni þeirra sótt í heim fantasíunnar frekar en í heim 

glæpa, geðveiki og öfuguggaháttar. Psycho átti þó fljótt eftir að hafa áhrif á verk Bava 

og vísar kvikmynd hans frá 1963, The Girl Who Knew Too Much (La ragazza che 

sapeva troppo), á margan hátt í verk Hitchcocks, en titill hennar er augljós vísun í 

myndir þess síðarnefnda, The Man Who Knew Too Much frá 1934 og 1956. Mynd Bava 

er, eins og Psycho, greinilega undir expressjónískum áhrifum og má sjá þónokkur 

sjónræn sem og þematísk líkindi með myndunum. Geðveila er hreyfiafl óhugnarlegra 

atburða og byggir Bava einnig upp spennu og hrylling með því að ýja að skekkju og 

óhugnaði undir hversdagslegu yfirborði.  

 Mynd Bava fjallar um hina bandarísku Noru Davis (Letícia Román), sem ferðast 

ein til frænku sinnar í Róm. Hin unga kona á þó ekki eftir að sigla lygnan sjó á leið sinni 

á áfangastað og kemst hún í tæri við morðingja, dópsmyglara og væntanlegan elskhuga í 

ferðinni. 

 The Girl Who Knew Too Much er gjarnan talin fyrsta giallo-kvikmyndin þótt 

hún sé ekki að öllu leyti dæmigerður fulltrúi þeirra. Giallo þýðir „gulur“ á ítölsku og 

                                                 
10 Clover, C.J. 1989. Bls. 100. 
11 Sama rit. Bls. 114. 
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kemur nafnið frá spennureyfurum með gulum kápum sem gefnir voru út af Mondidori-

útgáfufyrirtækinu frá 1929. Á árum fasistastjórnarinnar á Ítalíu voru slíkar bækur 

bannaðar, en fljótlega eftir heimsstyrjöldina síðari kom heil holskefla þessara bóka á 

markað, margar þýðingar úr öðrum tungumálum, en ítalskir höfundar gerðust einnig  æ 

liðtækari við skrifin. Bækurnar voru yfirleitt í æsilegum stíl, glæparáðgátur, oft með 

erótísku ívafi og var lögð áhersla á þetta með kápumyndunum.12 The Girl Who Knew 

Too Much vísar skýrt í þessa glæpasagnahefð, hún beitir sögurödd (e. voice–over) sem 

talar ritmálslega um framgang sakamálsins og hugsanir aðalhetjunnar Noru, sem er sjálf 

með glæpasögur á heilanum. Nora gengur meira að segja svo langt að endurskapa 

morðingjagildrur sem hún hefur lesið um í slíkum bókmenntum og fingurbrýtur 

ástmögur sinn í kjölfarið. 

  
Nora les giallo-bókmenntir (t.v.) og tekur við kossi fingurbrotna elskhugans (t.h.) 

 

 Þessi fyrsta giallo-mynd Bava snýst um hætturnar sem geta orðið á vegi ungrar 

stúlku fjarri vernd foreldra eða annarra forráðamanna. Nora hefur lofað móður sinni því 

að hætta að lesa spennubókmenntir því móðir hennar telur áhrifin á dóttur sína ekki vera 

góð. Enda kemur á daginn að Nora leggur sig í hættu við að líkja eftir þeim 

rannsóknaraðferðum sem hún hefur lesið svo mikið um. Nora gefur sig á tal við 

viðkunnanlegan ungan mann í flugvélinni á leið til Rómar. Hann gefur henni 

sígarettupakka sem hún reykir af bestu lyst. Þegar í tollinn er komið er hinn geðþekki 

maður hins vegar handtekinn fyrir marijúanasmygl og kemur í ljós að taska hans er full 

af samskonar „sígarettupökkum“ og hann gaf Noru. Nora er farin út fyrir þá braut 

hlýðni sem ungum, prúðum stúlkum er ætlað að feta og er frá þeirri stundu fallin í svað 

ofbeldis og glæpa.  

                                                 
12 Hunt, L. 1992. Bls. 71. 
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 Ári eftir að Mario Bava gerði The Girl Who Knew Too Much gaf hann út aðra 

spennumynd, Blood and Black Lace (Sei donne per l‘assassino, 1964). Sú mynd 

innihélt flest þeirra sjónrænu atriða sem áttu eftir að einkenna giallo-kvikmyndahefðina 

næstu árin og áratugina. Oftast voru þessar myndir ráðgátur með nokkrum fjölda morða 

og fjölluðu um rannsókn þeirra, þótt glæpirnir sjálfir, græðgin og geðveilan væru í 

brennidepli. Í Blood and Black Lace kynnist áhorfandinn sýningarstúlkum tískuhúss 

nokkurs sem er staðsett utan alfaraleiðar. Óþekktur morðingi er á sveimi klæddur 

svörtum regnfrakka og með hatt og drepur hann gullfallegar stúlkurnar eina af annarri á 

hroðalegan hátt. Ódæðismaðurinn hylur andlit sitt með hvítu efni og beitir ýmiss konar 

frumlegum morðaðferðum, svo sem að brenna fórnarlamb til dauða á heitum ofni og að 

gata andlit með miðaldavopni. Mynd Bava er litrík með afbrigðum og er í henni mikið 

um stílfærða, súrrealíska lýsingu. Hana mætti skilgreina sem litríkan expressjónískan 

trylli og áttu margir ítalskir giallo-leikstjórar eftir að fá lánuð þau stíleinkenni frá 

honum. 

 
Litfögur lýsing úr Blood and Black Lace 

 

 Í Blood and Black Lace er tískan áberandi og gerist myndin í umhverfi sem 

gefur til kynna velmegun, en eitt einkenni giallo-myndanna er sögusvið sem gefur til 

kynna auðæfi. Myndirnar eru látnar gerast í umhverfi sem er oft í hlaðstíl eða mjög 

nútímalegum, áferðarfallegum stíl og myndar slíkt sterkar andstæður við hið 

óhugnarlega sem býr undir niðri. Algengt er að morðingi sem áhorfandinn veit ekki deili 

á herji á persónur myndarinnar, oft íklæddur svörtum frakka, með hatt og hanska, og oft 

beitir morðinginn, eða þá morðingjarnir, frumlegum aðferðum við drápin. Vopnin sem 
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um ræðir eru oftar en ekki afmyndandi vopn,13 slátrarahnífar, rakhnífar eða önnur 

eggvopn, en eitt einkenni morðanna er mikil nánd á milli fórnarlambs og morðingja. 

Byssur eru sjaldséðari vinnutól morðingja giallo-myndanna og er áherslan yfirleitt á 

eltingaleikinn við bráðina fremur en lögreglurannsóknina. Nokkur þessara einkenna, svo 

sem vopnaval, andlitsleysi og eltingaleikurinn eru tekin upp í hinni bandarísku slægju,14 

þótt þær eigi sér oftar stað innan hversdagslegra sögusviðs. 

 Í upphafsatriði Blood and Black Lace sjáum við gínur inni á tískuhúsinu þar sem 

myndin gerist og undir myndunum heyrist ljúf og tælandi tónlist. Fórnarlömb 

myndarinnar eru sýningarstúlkur, lifandi gínur jafnt og atvinnuviðföng og má í mynd 

Bava sjá áframhald á stefinu sem Hitchcock og Powell hófu að kanna. Líkamsgægjur 

eru settar í náið samhengi við geðveilu og dauða og næst valdaójafnvægi milli 

morðingja og fórnarlambs með ósýnileika hins andlitslausa ódæðismanns gagnvart 

berskjölduðum sýningarstúlkunum. Þetta valdaójafnvægi er einmitt eitt einkenni þess 

gláps sem Laura Mulvey skilgreinir sem karllegt og hlutgerandi.15 

  
Grímuklæddur morðingi Blood and Black Lace starir á fáklætt fórnarlamb sitt 

 

 Segja má að í mynd sinni fari Bava lengra en í The Girl Who Knew Too Much í 

könnun á hættunum sem fylgja því að fara út af spori viðtekinna siða og venja. Í 

tískuhúsinu þar sem myndin gerist er siðferðið svo sannarlega á undanhaldi, hinar ungu 

stúlkur sýna sig fyrir peninga, eiga sér allar elskhuga og hefur ein þeirra meira að segja 

stolið peningum til að fara í fóstureyðingu. Einhverjar þeirra hafa einnig duflað við 

kókaínneyslu og koma lestirnir í hausinn á þeim þegar þær fara ein af annarri að týna 

tölunni við aðfarir hins óþekkta morðingja. Allar eru stúlkurnar án leiðsagnar foreldra 

eða forráðamanns og ekki eru vinnuveitendur þeirra þeim góðar fyrirmyndir. 

                                                 
13 Sama rit. Bls. 71. 
14 Clover, C.J. 1989. Bls. 103. 
15 Mulvey, L. 1975. Bls. 6–18. 
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Yfirmennirnir reynast á endanum vera hinir sadísku morðingjar sem reyna í örvæntingu 

að þagga niður glæpi sína, tengda framhjáhaldi og fégræðgi.  

 Þó Bava reyni í enda myndar að gera lítið úr vægi gægjuþarfar, hlutgervingar og 

kynferðisbælingar með því að svipta hulunni af hinum raunverulegu ástæðum 

morðingjanna er augljóst að slík minni séu til staðar í myndinni. Ungu konurnar eru 

tákn fyrir nýjan, frjálslegri heim og fylgifiska hans, svo sem útlitsdýrkun, aukið 

kynferðisfrelsi og sýnileika kvenna, en sadismi morðanna er slíkur að ekki fer á milli 

mála að hatur á því sem konurnar standa fyrir ráði einhverju um örlög þeirra.16 

 Næsta giallo-mynd Bava, Five Dolls for an August Moon (5 bambole per la luna 

d‘agosto, 1970), fjallar um nokkra fjárfesta sem koma saman með konum sínum á 

afskekktri eyju ásamt vísindamanni og eiginkonu hans. Tilgangur ferðarinnar er að 

kaupa verðmæta efnaformúlu af vísindamanninum en ekki líður á löngu áður en 

gestirnir fara að týna tölunni. Bava er hér aftur, líkt og í Blood and Black Lace, að vinna 

með spilltan heim þar sem peningar og losti eru aðaldrifkraftarnir. Kynferðisleg 

siðspilling svífur yfir vötnum, framhjáhald er iðkað af svo miklum móð að heimur 

persónanna líkist einna helst stórri makaskiptaveislu þar sem gestirnir falbjóða líkama 

sína í von um fjárhagslegan ávinning. Enda kemur á daginn að flestar persónanna týna 

lífinu á eyjunni. 

 Síðasta giallo-mynd Bava, Twitch of the Death Nerve (Reazione a catena, 1971), 

er jafnframt sú þekktasta. Hún hefur oft verið nefnd til sögunnar sem einn helsti 

innblástur bandarískra slægjumynda en hún er einnig í rökréttu framhaldi af fyrri 

myndum Bava. Eins og í Five Dolls for an August Moon og Blood and Black Lace er 

viðfangsefnið græðgi, lauslæti og ofbeldishneigð og sögusviðið staður utan alfaraleiðar 

sem mætti leggja að jöfnu við „hinn hræðilega stað“ slægjunnar, vettvang siðspillingar 

og dauða.17 Myndin segir frá fjárfesti, ættingjum og nágrönnum greifynju nokkurrar 

sem er nýlátin og ásælast margar þessara persóna landskika hennar við flóann þar sem 

myndin gerist. Í kjölfar dauðsfallsins brýst út hálfgert morðæði sem smitast á milli 

manna eins og skæður kynsjúkdómur og er enginn óhultur við flóann. Inn í söguna 

fléttast svo léttlyndir unglingar sem týna lífinu eftirminnilega þegar þau brjótast inn í 

sumarhús til að halda svallpartý en glöggir kvikmyndahúsagestir munu eflaust kannast 

við hamaganginn í þessum eftirlitslausu unglingum úr slægjum síðari tíma. Gægjur eru í 

burðarhlutverki í Twitch of the Death Nerve og styrkir það hugmyndir um reðurtengdan 

                                                 
16 Hunt, L. 1992. Bls. 71. 
17 Clover, C. J. 1989. Bls. 101–102. 
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ásetning, fylgst er með væntanlegum fórnarlömbum í gegnum kíki ásamt því að göt í 

veggjum eru nýtt til að sýna okkur nærmyndir af augum morðingjanna. Einnig kynnir 

Bava til sögunnar sjónarhornsskotið sem átti eftir að vera mikið notað í bandarískum 

slægjum, en það felur í sér að áhorfandinn er settur í hlutverk morðingjans og við sjáum 

fórnarlambið frá hans sjónarhóli.  

 Giallo-myndir Bava eiga það sammerkt að einblína á heim sem er að fara til 

fjandans og afleiðingar þess að búa í slíkum heimi. Kynlíf, eiturlyf, peningagræðgi og 

gengdarlaus neysluhyggja leiða aftur og aftur til ofbeldis og eyðileggingar og vara 

þessar myndir sterklega við hættunum sem fylgja því að leyfa sér of mikið, hvort sem 

það snýr að peningum eða skemmtanalífi ýmiss konar. Ekki má gleyma því 

kynferðislega samhengi sem gægjurnar og stunguvopnin búa til og má segja að í Twitch 

of the Death Nerve fái allir meira eða minna útrás fyrir kynferðislega bælingu sína, þar 

sem morðingjarnir eru nokkrir. Twitch of the Death Nerve er þarafleiðandi morðorgía 

þar sem tengsl siðspillingar, fjölskyldu, kynlífs og morða er algjörlega farin úr 

böndunum með hræðilegum afleiðingum. Áhugavert er einnig að skoða tvíbenta 

afstöðuna til siðspillingar sem birtist innan mynda Bava og ruddi sér til rúms í hinni 

ítölsku spennuhrollvekju í kjölfarið. Giallo-myndir hans gerast allar í siðspilltu 

umhverfi og fordæma lífstíl kynferðisnautna og sjálfselsku, en engu að síður velta þær 

sér upp úr soranum og gera áhorfandann meðsekan í glápinu. Bava gagnrýnir konur 

fyrir að leyfa sér að vera hlutgerðar, en hlut- og kyngerir þær sjálfur um leið. Þetta gerir 

hann með glápauga myndavélarinnar og með því að líkja þeim í sífellu við gínur, 

samanber Blood and Black Lace og Hatchet for the Honeymoon (Il rosso segno della 

follia, 1970), en í þeirri mynd falla aftur fáklæddar sýningarstúlkur tískuhúss fyrir hendi 

geðbilaðs morðinga.  

 

3. HELSJÚK HJÓNABÖND OG FÁRVEIKAR FJÖLSKYLDUR 

Árið 1971 gaf ítalski leikstjórinn Sergio Martino út fyrstu giallo-mynd sína, The Strange 

Vice of Mrs. Wardh (Lo strano vizio della Signora Wardh) en hún fjallar um hina 

gullfallegu Julie Wardh (Edwige Fenech), eiginkonu hins vellauðuga Neils Wardh 

(Alberto de Mendoza). Julie er þjökuð af minningum um gamlan elskhuga sinn, Jean 

(Ivan Rassimov), sem hún átti í sadómasókísku sambandi við áður en hún giftist. 

Áhorfandinn fær að sjá inn í huga frú Wardh og er látið liggja á milli hluta hvort það 

sem við sjáum tilheyri heimi minninga eða leyndra drauma. Í huga Julie hellir Jean 

meðal annars víni úr flösku yfir hana, brýtur svo vínflöskuna og sker af henni fötin með 
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brotnum flöskustútnum. Svo leggst hann ofan á ástkonuna á satínbeði og tekur hana 

með valdi. Einnig sjáum við Jean slá Julie niður til jarðar úti í skógi, rífa af henni fötin 

og serða hana í rennblautri skógarleðjunni. Julie virðist ekki alsaklaus í þessum 

myndbrotum, þar sem hún virðist fá mikið út úr ástarfundunum þegar hún loks lætur 

undan sadistanum Jean. Hún býr greinilega yfir masókískum tilhneigingum og 

viðurkennir fyrir vinkonu sinni að hún hafi gifst Neil til að komast úr sambandinu við 

hinn ofbeldisfulla elskhuga sem heldur henni enn í tilfinningalegum heljargreipum. 

Á sama tíma og Julie veltir fyrir sér mönnunum í lífi sínu gengur brjálæðingur 

laus sem virðist herja á lauslátar konur. Í upphafsatriði myndarinnar drepur hann 

vændiskonu og nokkru síðar léttlyndan veislugest Wardh-hjónanna sem hafði sér ekkert 

til saka unnið nema að fara úr fötunum fyrir framan gestina. Julie grunar fyrrum 

elskhuga sinn um verknaðinn þar sem hann hefur verið á sveimi í nágrenninu þegar 

afbrotin hafa verið framin. Julie óttast um líf sitt þar sem eiginmaður hennar er mikið 

erlendis og ákveður í kjölfarið að hefja kynferðissamband við hinn myndarlega George 

(George Hilton). Bandalag þeirra er innsiglað á veitingastað nokkrum þegar George 

býður Julie epli með upphafsstaf sínum í. Persónurnar eru sjálfar meðvitaðar um 

táknrænt gildi eplisins þar sem þær gantast um að það sé venjulega Eva sem bjóði epli 

freistingarinnar: 

 

George: This way you’ll occasionally think of me when you eat an apple. 

Carol: The forbidden fruit. You´ve got it all wrong. It should always be Eve 

who offers the apple. 

George: Maybe Carol’s right. 

(Julie bítur í eplið af mikilli áfergju) 

George: What does this mean? Does it mean you want to eat me? 

Julie: No. It means I’ve already eaten you.18 

 

Vinkona Julie og frænka George, Carol (Conchita Airoldi), hvetur hana til 

framhjáhaldsins. Carol er sýnd sem léttlyndur siðleysingi sem hitar nærfötin sín í 

ofninum svo henni sé nægilega heitt að neðan. Hún grínast með ógnina sem stafar af 

morðingjanum og segist vera í bráðri hættu þar sem hún sé „algjör hóra“ sjálf. Enda 

kemur á daginn að hún er skorin í ræmur um leið og hún bregður sér utan alfaraleiðar.  

                                                 
18 Martino, Sergio. 1971. The Strange Vice of Mrs. Wardh. 00:23:40. 



  14 

 
Síðasta stuna hinnar siðlausu Carol úr The Strange Vice of Mrs. Wardh 

 

 The Strange Vice of Mrs. Wardh rær á kunnugleg mið expressjónískra minna og 

tvíbentrar siðferðisafstöðu, ásamt því að nauðgunarmyndmál og reðurtengdur ásetningur 

morðingja er í brennidepli. Valdajafnvægi er áfram ójafnt milli morðingja og 

fórnarlambs í gegnum karllægt gláp og hið kvenlega viðfang er í sífellu hlutgert, bæði af 

hálfu morðingjans sem og meðsekra áhorfenda. Myndin er þó ekki eina mynd Martino 

sem veltir sér upp úr slíkum þemum og leitar hann á sömu mið í næstu mynd sinni, The 

Case of the Scorpion’s Tail (La coda dello scorpione, 1971), þar sem hann skoðar 

frekar vanhelgun hjónabandsins sem orsök vofveiflegra atburða. Sú mynd fjallar einnig 

um ótrúa eiginkonu fjarstadds eiginmanns. Í þetta skiptið er söguhetjan Lisa Baumer 

(Ida Galli), eiginkona ríks viðskiptajöfurs sem ferst í flugslysi. Tryggingafélag mannsins 

grunar hana um að hafa grandað flugvélinni þar sem hin einmana eiginkona hefur átt 

fleiri en einn elskhuga í fjarveru makans, sem hefur dvalið langdvölum í Grikklandi 

vegna starfs síns. Kynferðislegt óhóf Lisu leiðir einnig til þess að hún er fjárkúguð af 

óprúttnum aðilum sem vilja nýta sér lauslæti hennar. Inn í flækjuna fléttast svo hjákona 

hins látna og fleiri vafasamir aðilar sem vilja sinn skerf af líftryggingunni, en bæði 

hjákonunni og hinni ótrúu eiginkonu er á endanum slátrað af andlitslausum 

fjöldamorðingja. 

 Ári síðar gaf Martino út myndina Your Vice Is a Locked Room and Only I Have 

the Key (Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, 1972), en þar fer hann 

aftur á svipaðar slóðir og skoðar stirt hjónaband í skugga morðöldu. Þó gengur 

leikstjórinn heldur lengra að þessu sinni í greiningu sinni á sjúkleika innan 

fjölskyldunnar. Rithöfundurinn Oliviero Rouvigny (Luigi Pistilli) og hin fagra Irina 

(Anita Strindberg) lafa í sadómasókísku hjónabandi í skugga látinnar móður Oliviero. 

Hann svívirðir eiginkonu sína frammi fyrir allra augum, drekkur eins og svín og er 

almennt talinn ógeðfelldur einstaklingur. Þó nýtur hann ótrúlegrar kvenhylli og heldur 
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bæði við hina þeldökku þjónustustúlku þeirra hjóna, Brendu (Angela La Vorgna), og 

fyrrum nemanda sinn. Fljótlega fara konurnar að týna tölunni og er neminn fyrst í röð 

fórnarlambanna, en hún er skorin á háls á leið til fundar við hinn gifta Oliviero. Næst í 

röðinni er hin kynferðislega húsbóndaholla Brenda, sem innsiglar örlög sín heldur betur 

með því að skoða lesbískt klámblað og fróa sér með Oliviero á gægjum. Svona eins og 

til þess að bæta gráu ofan á svart býður tvítug frænka húsbóndans, Floriana (Edwige 

Fenech), sér til dvalar á sveitasetri þeirra hjóna. Hún reynist vera kynferðislega frökk í 

meira lagi og segist vera til í að veita parinu ánægju í nafni siðspillingar. Enda kemur á 

daginn að hún sefur hjá Oliviero og Irinu til skiptis, ásamt því að stunda villtar bólfarir í 

frístundum með mótorhjólakappa úr þorpinu. Hin óhamingjusama Irina drepur á 

endanum eiginmann sinn að áeggjan hinnar spilltu frænku, sem vill fá verðmæta 

skartgripi að launum fyrir þögn sína. Irina sendir hana á braut með fulla vasa fjár en 

fljótlega kemur í ljós að hin kvalda eiginkona er ekki öll þar sem hún er séð. Hún ber 

ábyrgð á öllum morðum myndarinnar og lætur leyndan elskhuga slátra frænkunni fögru 

og mótorhjólakappanum. Irina geldur þó sjálf fyrir hina kynferðislegu lausung, þar sem 

upp um hana kemst í lok myndar. 

 Sérlega athyglisvert er að skoða Your Vice Is a Locked Room and Only I Have 

the Key útfrá kenningum um sjúk fjölskyldumynstur, en eitt staðaleinkenna slægja, 

samkvæmt Clover, er morðinginn sem afurð sjúkrar fjölskyldu.19 Þetta er eitthvað sem 

Hitchcock og Powell hófu að kanna en Bava og Martino þróuðu stefin frekar. Hér hefur 

aðalmorðinginn, Irina, misst vitið eftir að giftast inn í gjörspillta fjölskyldu. Fyrir utan 

sifjaspellssamband sitt við frænku sína á Oliviero í helsjúku sambandi við hina látnu 

móður. Ýjað er að lauslæti móðurinnar í upphafi myndar og er Oliviero sagður hafa 

sofið uppi í rúmi hennar fram á fullorðinsár. Hann á forláta kjól af móður sinni, en hún 

klæðist honum á málverki sem hangir á áberandi stað á heimili hans. 

                                                 
19 Clover, C. J. 1989. Bls. 96–97. 
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Móðirin á veggnum og móðirin í kjallaranum úr Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the 

Key (t.v.) og Psycho (t.h.) 

 

Myndin er einskonar altari og kjóllinn er blætisdýrkað tákn fyrir hina horfnu móður sem 

vomir yfir persónunum líkt og látin móðir Normans Bates í Psycho. Konur Your Vice Is 

a Locked Room and Only I Have the Key nota kjólinn óspart til að storka Oliviero og 

klæðir Irina sig í hann í einu upphafsatriða myndarinnar: 

 

Oliviero: How dare you wear that? 

Irina: Why? Doesn’t seeing me dressed like her turn you on?20 

 

Viðbrögð eiginmannins eru ofsabræði, en sú reiði breytist fljótt í ástríðu þar sem hann 

rífur kjól móðurinnar utanaf konu sinni, sleikir á henni brjóstin og tekur hana með valdi 

undir málverkinu. Það sama er uppi á teningnum þegar frænkan klæðist kjólnum. 

Oliviero vílar ekki fyrir sér að rífa kjólinn utan af henni og árétta sifjaspellið sem ýjað er 

að að hafi átt sér stað með móðurinni. Með sambandi Olivieros við móður sína er 

varpað fram spurningum um tengsl morðhneigðar og sjúkra fjölskyldubanda, en einnig 

um kynferðislega brenglun milli kynslóða. Í Your Vice Is a Locked Room and Only I 

Have the Key varpar Martino fram spurningum um hvort brenglun foreldra geti ekki allt 

eins gengið í ættir, borist áfram til barnanna í formi erfðasyndarinnar og valdið þannig 

atburðum sem orsaka kvöl og dauða.  

 Segja má að þessar þrjár giallo-myndir Martinos fjalli um afhelgun 

hjónabandsins. Hann býður okkur ítrekað inn í siðlausan heim að hætti Bava en beinir 

spjótum sínum sérstaklega að þeim giftu. Hjónabönd Martinos eru guðlaus, siðlaus og 

ástlaus og eru einstaklingarnir innan vébanda þess sjálfselskir og láta þeir stjórnast af 
                                                 
20 Martino, Sergio. 1972. Your Vice Is a Locked Room and Only I Have the Key. 00:08:30. 
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lágkúrulegum hvötum. Fjölskyldugildum er varpað fyrir borð og unnið er með sifjaspell 

og kynferðislega blætisdýrkun látinna ættmenna. Það verður jafnframt að teljast 

áhugavert að í öllum þessum hrærigraut handónýtra hjónabanda sjást engin börn. Annað 

hvort hefur Martino kosið að halda þeim alfarið utan við þennan sjúka heim eða þá að 

barnleysið er tákn fyrir úrkynjun persónanna. Mario Bava sýnir okkur örfá börn í giallo-

myndum sínum, unglingsstúlkuna Isabel (Ely Galleani) í Five Dolls for an August Moon 

og svo enn yngri systkini í Twitch of the Death Nerve, en í báðum tilvikum hefur vistin 

á kanti hins subbulega heims foreldranna áhrif á börnin. Skortur á jákvæðum 

fyrirmyndum og vanræksla af hálfu foreldranna gerir það að verkum að þessi ungmenni 

eru spillt. Isabel stelur, lýgur og drýgir hór með giftum manni og systkinin við flóann 

apa eftir gráðugum foreldrum sínum og fremja morð.  

 

4. SJÁLFALA SKÓLASTÚLKUR 

Fyrstu fórnarlömb giallo-bylgjunnar voru að meirihluta konur, sem voru þó yfirleitt 

lögráða. Á því átti hins vegar eftir að verða breyting. Hinum ungu, spilltu konum Blood 

and Black Lace var brátt skipt út fyrir annan enn yngri hóp stúlkna. Mynd Antonios 

Margheriti, Naked you Die (Nude... si muore, 1968), gerist í kaþólskum 

heimavistarskóla fyrir stúlkur, fjarri foreldravaldi, þar sem nokkrar forríkar ungmeyjar 

eru kynntar til sögunnar. Stúlkurnar ærslast fáklæddar við sundlaugina á daginn og ræða 

hrifningu sína á karlkyns kennurum sem þær eru skotnar í. Ein aðalsöguhetjan, Lucille 

(Eleonora Brown), á í forboðnu ástarsambandi við reiðkennara skólans og hrífst önnur 

stúlka, hin leikglaða Jill (Sally Smith), af miðaldra leikfimikennaranum. Kornungar 

stúlkurnar eru kynferðislega forvitnar án þess að kynferðisathafnir eigi sér stað í 

myndinni, en kvenkyns kennarar þeirra reyna í sífellu að hafa hemil á 

kynferðislöngunum þeirra. Fljótlega fara stúlkurnar að týna tölunni og ýjað er að því að 

ástæður morðingjans eigi sér rætur í sadískum öfuguggahætti. Þetta er sýnt með 

svipuðum hætti og í Psycho þar sem nálægð við sturtur, bert hold og gláp úr leyni eru 

greinileg hættumerki. Miðaldra garðyrkjumaður skólans horfir í sífellu á stúlkurnar í 

gegnum opinn glugga á baðherbergi heimavistarinnar á milli þess sem hann brýnir 

veglega sigð á verkstæði sínu. Einnig fylgjast hinar fullorðnu kennslukonur 

myndarinnar grannt með samskiptum stúlknanna við karlkyns kennara og eru þær eldri 

gerðar grunsamlegar í kjölfarið. 
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Garðyrkjumaðurinn úr Naked you Die glápir (t.v.) og skoðar sigðina sína (t.h.) 

 

 Naked you Die leggur hinni bandarísku slægju til mikið efni og er myndin 

furðulega kunnugleg miðað við útgáfuár. Sífelldar vísbendingar um reðurtengdan 

ásetning eru áberandi og gefið er til kynna að ástæðan fyrir morðunum liggi í frjálslyndi 

stúlknanna. Einnig er hér sem fyrr til staðar tvíbenta afstaðan sem fordæmir spillingu en 

kallar á gláp og hlutgervingu á sama tíma. Þessi ítalska mynd svíkur svo lit á endanum 

eins og margar myndir bylgjunnar og víkur að mestu frá hinu kynferðislega við úrlausn 

sögunnar, en hvatinn að ódæðunum reynist enn og aftur vera græðgi. Morðinginn er 

frændi Lucille, Pierre, sem vill komast yfir auðæfi hennar áður en hún verður lögráða en 

fyrir mistök verða önnur fórnarlömb á vegi hans. Þó eimir enn eftir af kynferðislegri 

bælingu samhliða hefðbundnum ásetningi. Fremur kvenlegur frændinn hefur dulbúið sig 

nær alla myndina sem hinn kvenkyns kennara fröken Clay (Ludmila Lvova). Pierre 

hefur því drepið stúlkurnar í gervi konu, að hætti Normans Bates í Psycho, en í þeirri 

mynd hvatti móðursjálfið hann til að drepa þegar Norman sjálfur girntist kvenfólk. 

Carol Clover leggur áherslu á að óvissa um kyngervi morðingja, eins og birtist í Naked 

you Die, sé lykilminni í slægjum og nefnir hún Psycho, Dressed to Kill og Friday the 

13th í því samhengi,21 en nefna má mýmörg önnur dæmi, svo sem Sleepaway Camp 

(1983) og Fatal Games (1987). 

                                                 
21 Clover, C. J. 1989. Bls. 120–122. 



  19 

  
  Pierre frændi úr Naked you Die (t.v) og unglingsstúlkan Angela úr Sleepaway Camp (t.h.) 

 
Norman Bates úr Psycho í gervi móður sinnar 

 

 Naked you Die er fyrsta giallo-myndin þar sem kyngerðar skólastúlkur verða 

fórnarlömb sálsjúks morðingja af óljósu kyngervi, þó svo að Hitchcock og Bava hafi 

báðir leikið sér með kynusla andlitslausra morðingja. Myndin er þó ekki einungis 

merkileg fyrir þær sakir, heldur einnig vegna þess hvernig hún leggur fram annað 

mikilvægt minni. Pat Gill heldur því fram í grein sinni, „The Monstrous Years: Teens, 

Slasher Films and Family“, að minnið um foreldra eða forráðamenn sem séu líkamlega 

og andlega fjarverandi sé lykilatriði í slægjugreiningu.22 Giallo-myndin kynnir þetta 

fjölskyldumynstur til sögunnar, fyrst í myndum Bava, The Girl Who Knew Too Much og 

Blood and Black Lace, en í þeim var skortur á fyrirmyndum og foreldravaldi lykilástæða 

fyrir hryllilegum atburðum myndanna.23 Einnig leikur Bava sér með þetta í Five Dolls 

for an August Moon og Twitch of the Death Nerve, en í báðum myndum leiðir 

                                                 
22 Gill, P. 2002. „The Monstrous Years: Teens, Slasher Films and Family“. Bls. 17. 
23 Minni fjarstöddu foreldranna er mun eldra í bókmenntum og má sem dæmi nefna söguna um Drakúla, 
þar sem foreldrarnir eru allir látnir áður en greifinn mætir á staðinn. 
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vanræksla barna til siðspillingar og dauða. Hjónabandsmyndir Martinos, The Strange 

Vice of Mrs. Wardh, The Case of the Scorpion’s Tail og Your Vice Is a Locked Room 

and Only I Have the Key sýna okkur svo aðra hlið málsins, heim fullorðinna sem eru 

uppteknir af eigin lífum, uppfullum af losta, græðgi og neyslu, heim þar sem hvorki er 

tími fyrir né áhugi á að skipta sér af börnum og unglingum. 

 Naked you Die var ef til vill fyrsta giallo-myndin sem fjallaði á beinan hátt um 

sjálfala skólastúlkur fjarri foreldravaldi, en var langt í frá sú síðasta. Árið 1972 kom út 

mynd Massimos Dallamano, What Have You Done to Solange? (Cosa avete fatto a 

Solange?), fyrsta myndin í skólastúlkuþríleiknum svokallaða, en hún fjallar um 

skólastúlkur í ströngum kaþólskum skóla sem eltar eru af brjálæðingi í gervi prests. Í 

henni má sjá endurvinnslu á glápþemum úr Peeping Tom, Psycho, Naked you Die og 

Twitch of the Death Nerve, þar sem fjölmörg skot eru í myndinni af óþekktum aðila sem 

horfir á berar stúlkurnar í sturtu í gegnum sérútbúið gat í vegg búningsklefa. Eins og í 

Naked you Die eru síhlutgerðar stúlkurnar áhugasamar um kynlíf og á ein þeirra í 

ástarsambandi við giftan kennara sinn. Þó mynd Dallamanos frá 1972 rói um margt á 

sömu mið og mynd Margheritis frá 1968 er hún öllu grófari og lætur ímyndunaraflinu 

ekki eins mikið eftir og sú eldri. Hinar óþekku skólastúlkur What Have You Done to 

Solange? eru í sterkari uppreisn gegn yfirvaldinu en þær sem sjást í eldri myndinni, þær 

reykja og tilheyra vafasömu leynifélagi. Nekt er áberandi og ekki er látið liggja á milli 

hluta hvort skólastúlkurnar stundi kynlíf. Í stað þess kemur í ljós að leynifélag 

stúlknanna tekur reglulega þátt í kynsvalli. Gægjur myndarinnar eru einnig stundaðar úr 

minni fjarlægð en áður og eru aðferðir morðingjans mun ógeðfelldari. Í myndinni rænir 

prestklæddur árásarmaður ungum fórnarlömbum sínum og límir fyrir munna þeirra, en 

stingur þær svo með stærðarinnar slátrarahnífi í klofið. Morðinginn reynist vera faðir 

hinnar ungu Solange, stúlku sem tók þátt í tilraunakenndum kynlífsathöfnum hinna 

skólastúlknanna og varð ófrísk í kjölfarið. Eftir að Solange kemst að því að hún er með 

barni neyða hinar spilltu vinkonur hennar hana í fóstureyðingu með hræðilegum 

afleiðingum. Solange missir vitið eftir blóðuga aðgerð sem framkvæmd er uppi á 

eldhúsborði hjá kerlingu nokkurri og sver faðir hennar að hefna á táknrænan hátt fyrir 

meðferðina á táningsdótturinni.  

 What Have You Done to Solange? er merkileg heimild í sögu 

unglingaslægjunnar fyrir nokkrar sakir. Í henni er togstreitan milli kynferðisbælingar og 

ofbeldis orðin mun harkalegri en t.d. í Naked you Die. Hin expressjónísku minni sem 

kynnt voru í Psycho og Peeping Tom og voru þróuð á Ítalíu út sjöunda áratuginn hafa 
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verið færð upp á nýtt plan. Geðveilan og sálfræðibælingin eru ýktari og meiri ásamt því 

að ofbeldið, sem er enn stílfærðara en áður, kallar á sterkari tilfinningaviðbrögð. 

Birtingarmynd hins reðurtengda ásetnings er orðin enn greinilegri en áður og hefur 

karllegt gláp morðingja og áhorfenda stigmagnast í hlutfalli við siðspillingu persónanna. 

Nauðgunarmyndmál morðanna er mun klámfengnara en áður hafði þekkst og í hrópandi 

mótsögn við þann siðferðisboðskap sem myndin setur fram, a.m.k. á yfirborðinu. 

 
Fallískur ásetningur morðingjans úr What Have You Done to Solange? 

 

 Kornungar stúlkur Dallamanos eru gjörsamlega stjórnlausar þegar kemur að 

kynferðismálum þótt þær hegði sér sakleysislega á gljáfægðu yfirborði 

kjarnafjölskyldunnar. Fjarlægðin á milli foreldra og stúlkna, sem var áður táknuð með 

líkamlegri fjarvist24 er orðin huglæg og beint viðfangsefni myndarinnar. Í What Have 

You Done to Solange? eru foreldrarnir viðstaddir og búa á sama heimili og unglingarnir 

en verða ekki varir við siðferðislega hnignun dætranna vegna eigin sjálfhverfu. Því má 

segja að Dallamano eigi þátt í að færa sögusvið ítölsku slægjunnar frá einangruðum 

heimi siðspillingar utan alfaraleiðar inn í venjulegan heim úthverfanna og sýni fram á 

brotið í fjölskyldulífinu sem býr undir. 

 Tveimur árum síðar sendi Dallamano frá sér myndina What Have They Done to 

Your Daughters? (La polizia chiede aiuto, 1974), en hún er óbeint framhald 

myndarinnar um Solange. Hér finnst hin fimmtán ára gamla auðmannsdóttir Silvia 

hanga nakin úr snöru í leiguíbúð og kemur í ljós að í leggöngum hennar, endaþarmi og 

maga finnst sæði. Einnig kemur í ljós að stúlkan er ófrísk og þegar skyggnst er nánar 

undir slétt og fellt úthverfayfirborðið kemur í ljós að hún var lauslát og tilheyrði 

vændishring prúðra unglingsstúlkna. Upptökur finnast af sóðalegum fundum stúlknanna 
                                                 
24 Í Naked you Die voru stúlkurnar einar í heimavistarskóla á meðan foreldrarnir voru erlendis. 
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við karlmenn á öllum aldri og eru grunlausir foreldrar stúlknanna eyðilagðir. Kemur 

síðar í ljós að stúlkurnar áttu það sameiginlegt að hafa verið í meðferð hjá sálfræðingi 

við kynferðislegu óstýrilæti og uppreisnartilburðum og er sá maður hreyfiaflið á bak við 

misnotkunina. What Have They Done to Your Daughters? sker sig frá fyrri 

skólastúlkumyndum giallo-hefðarinnar að því leyti að fæstar stúlknanna verða 

fórnarlömb hins grímuklædda morðingja. Í tilviki myndarinnar er leðurklæddur 

mótorhjólatöffari vopnaður kjötöxi morðinginn, en hann myrðir þá sem stofna rekstri 

vændishringsins í hættu. Það breytir því þó ekki að hinir hræðilegu atburðir 

myndarinnar eiga sér rót í óstýrilæti stúlknanna og dapurri siðferðisvitund sem 

brenglaður sálfræðingurinn færir sér í nyt. Foreldrar stúlknanna eru sýndir sem 

fjarstaddir og slakir uppalendur sem eru engan veginn færir um að aga stúlkurnar svo 

þær geti orðið heilsteyptar. Í staðinn láta hinir fullorðnu þær frá sér í hendur óprúttinna 

einstaklinga til að geta sinnt eigin hugðarefnum og er því óhætt að segja að hin opinskáa 

What Have They Done to Your Daughters? fjalli, eins og fyrsta skólastúlkumynd 

Dallamanos, um siðferðislegt hrun og vitlausa forgangsröðun innan fjölskyldunnar. 

 Þriðju mynd skólastúlkuþríleiksins svokallaða, Virgin Killer (Enigma rosso, 

1978), var ekki leikstýrt af Massimo Dallamano, en hann er einn handritshöfunda og er 

myndin því talin til þeirra tveggja sem á undan komu. Í henni finnst 16 ára gömul 

kaþólsk skólastúlka myrt og hafa leggöng hennar verið rifin hrottalega upp. Hin látna, 

Angela, var í slagtogi með stúlknagengi og tengjast ungmeyjarnar hópi manna sem 

veiðir skólastúlkur í vændi gegn peningum til gallabuxnakaupa. Týna svo þeir 

einstaklingar lífinu sem tengjast samtökum kynferðisspillingarinnar. Eins og í fyrri 

skólastúlkumyndum þríleiksins koma fóstureyðingar kaþólikka við sögu, en slíkt er 

hægt að beintengja við þá umbrotatíma sem myndin gerist á og baráttu strangtrúaðra 

gegn athæfinu. Einnig koma hlutgerving og gægjur við sögu, en á endanum er 

morðgátan leyst. Angela týndi lífinu í kynlífsleik sem fór úr böndunum og voru 

smágerð leggöng hennar rifin upp með risavöxnu kynlífsleikfangi. Í Virgin Killer  hefur 

því hið kynferðislega enn og aftur verið sett í samband við morðhvatir og dauða. 

Skólastúlkurnar eru enn siðspilltari en áður og fara sjálfviljugar út í vændi til að geta 

fjármagnað eigin útlitsdýrkun og neyslu. 

 Dallamano, sem er augljóslega undir áhrifum frá Bava og Margheriti, er mjög 

upptekinn af gjánni milli foreldra og unglinga og tengir hana grósku afbrigðilegs kynlífs 

og ofbeldis. Eftir því sem afskiptaleysið af hálfu forráðamanna verður meira eykst 

kynferðislega siðspillingin og verður ofbeldið að sama skapi grófara. Því má líta á 
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myndir Dallamanos sem sterka ádeilu á hnignun fjölskyldugilda og siðferðis í 

unglingamenningu tímabilsins. Áhugavert er að para þá úthverfaádeilu sem fer fram í 

myndum Dallamanos saman við kenningar Pat Gill um bandaríska úthverfadrauminn. 

Hún segir bandarískar slægjur bæði þrá þennan draum og hæðast að honum25 og er þetta 

minni auðveldlega rekjanlegt til skólastúlkumyndanna. Þær sýna allar eftirsóknarvert og 

gljáfægt yfirborð kjarnafjölskyldunnar en afbyggja tilvist hennar um leið. Samkvæmt 

myndum Dallamanos er þessi eftirsóknarverða fjölskylda ekki til. Togstreitan er svo 

einnig yfirfæranleg á kynferðisboðskap giallo-myndanna, þær óska flestar eftir hömlum 

á kynferðisfrelsi en þrá það á sama tíma. 

 

5. BARNALEG GEÐVEIKI OG SÍÐUSTU STRÁKARNIR 

Ekki er hægt að fjalla um giallo-myndir án þess að minnast á framlag Darios Argento til 

bylgjunnar. Fyrsta mynd hans, The Bird With the Crystal Plumage (L’uccello dalle 

piume di cristallo, 1970), fjallar um rithöfundinn Sam Dalmas (Tony Musante) sem 

verður kvöld eitt vitni að morðtilraun á listasafni. Í kjölfarið fer fjöldamorðingi sem 

myrðir ungar, föngulegar konur að reyna að koma Sam fyrir kattarnef. Fórnarlömb 

morðingjans hafa hingað til verið léttklæddar konur, lesbíur og vændiskonur; konur sem 

eru nútímalegar og kynferðislega framhleypnar. Morðinginn tekur ljósmyndir af 

væntanlegum fórnarlömbum, gægist á þau úr leyni og viðheldur því 

gláphneigðarhefðinni. Hinn karllegi morðingi reynist hins vegar á endanum vera kona 

sem karlmaður hafði ráðist á þegar hún var ung. Minningar um árásina losnuðu 

skyndilega úr læðingi á fullorðinsárum og samsamar konan sig árásarmanni í stað 

fórnarlambs í brjálæðisköstum sem eru barnaleg og hryllileg á sama tíma. Sam Dalmas 

kemst að sannleikanum eftir kynni við ýmsar skrautlegar undirheimapersónur, og ræðst 

morðóð konan þá meðal annars á augu hans, sem hún tengir glápi og kynferðisofbeldi af 

hálfu karlmanns. Þó beitir hún sjálf einnig hinu karllega hlutgervingarglápi á fórnarlömb 

sín. 

 Í næstu giallo-mynd Argentos, Cat O’Nine Tails (Il gatto a nove code, 1971) 

gerir hann geðveikina aftur að umfjöllunarefni. Hrina morða hefst eftir að 

líftæknistofnun nær að einangra og greina glæpagen í fólki. Starfsmenn stofnunarinnar 

eru prófaðir og kemur í ljós að genið finnst í einum starfsmannanna. Sá hinn sami reynir 

að halda niðurstöðunum leyndum en eftir fjárkúgunartilraun starfsfélaga hefst blóði 

                                                 
25 Gill, P. 2002. Bls. 17. 
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drifin barátta geðveiks morðingjans fyrir starfsheiðrinum. Inn í atburðarásina fléttast 

blaðamaðurinn Carlo Giordani (James Franciscus), en hann þarf að þræða undirheima 

samkynhneigðra, iðnnjósnara og smáglæpamanna til að geta rannsakað málið. Slíkir 

undirheimar eru eitt einkenna Argento-mynda áttunda áratugarins en aðalpersónur 

myndanna þurfa ætíð að kafa undir hið hversdagslega til að komast að sannleikanum um 

atburð úr fortíðinni. Þetta kemur heim og saman við slægjukenningar James Marriott 

um fjórskiptingu slægjunnar, en fyrsti liður af fjórum er að hans mati atburður úr 

fortíðinni sem ýtir úr vör atburðarás geðveilu og morða.26 

 Ári síðar gaf Argento út myndina Four Flies on Grey Velvet (4 mosche di velluto 

grigio, 1972), og má aftur finna samhljóm með fyrri myndum leikstjórans. Í þetta sinn 

dregst ungur trommuleikari, Roberto Tobias (Michael Brandon), inn í heim ofbeldis og 

geðveiki eftir að verða óvart eltihrelli að bana. Vanheill einstaklingur sem stendur 

honum nærri nær myndum af atburðinum og fer að kúga hann og hrella í kjölfarið. Þessi 

einstaklingur ber grímu með drengsandliti og skilur eftir ljósmyndir og önnur 

sönnunargögn heima hjá Roberto, ásamt því að einstaklingar tengdir málinu fara að týna 

tölunni. Á endanum kemur í ljós að morðinginn er snarbiluð eiginkona trommarans sem 

eyddi unglingsárunum á hæli eftir illa meðferð af hálfu stjúpföður. Sá klæddi hana sem 

dreng og reyndi að bæla niður kvenleg einkenni hennar. Í ljós kemur að Roberto minnti 

eiginkonuna skyndilega á stjúpföðurinn og vildi hún því kvelja hann og drepa hægt, sem 

hún og reynir á barnalegan og grimmilegan hátt. 

 Í einni þekktustu mynd Argentos, Deep Red (Profondo rosso, 1975), er aftur 

róið á svipuð mið. Þýskur hugsanalesari, Helga Ullmann (Macha Méril), verður vör við 

geðveikislegar morðhugsanir ráðstefnugests á dulvitundarþingi og er myrt í kjölfarið. 

Tónskáldið Marcus Daly (David Hemmings) verður vitni að atburðinum og verður að 

kafa undir hinn viðfelldna hversdagsleika til að komast að sannleikanum, sem tengist 

fortíðaratburðum í yfirgefnu húsi í úthverfi Rómar. Aftur koma fyrir smáglæpamenn, 

undirheimar samkynhneigðra og geðveiki, ásamt fjöldamorðingja sem er barnalegur.  

 Kynvitundarflökt morðingja er lykilþema í Deep Red eins og í Bird With the 

Crystal Plumage og Four Flies on Grey Velvet. Morðinginn er í öllum myndunum kona 

sem klædd er í karlmannsföt og er gerð karlleg á einn eða annan hátt. Konurnar í Bird 

With the Crystal Plumage og Four Flies on Grey Velvet hafa verið beittar fallísku valdi 

í fortíðinni og snýr hið bælda aftur í formi karllegrar valdbeitingar af þeirra hálfu. 

                                                 
26 Marriott, J. Horror Films. Bls. 218. 



  25 

Einnig er áhugavert að sjá að hluti aukapersóna þessara mynda er samkynhneigður og 

eru þessar persónur ætíð meðal grunaðra. Því vakna spurningar um hvort Argento telji 

óræða kynvitund vísbendingu um ofbeldishneigð. Einnig eru þær konur sem bjóða 

karlmönnum birginn á þeirra forsendum gerðar grunsamlegar fyrir karlmannlega 

framhleypni sína. Þetta er aftur algjörlega í takt við slægjukenningar Carol Clover, þar 

sem hún telur óræða kynvitund og skort á fallísku valdi vera lykilþátt í 

persónueinkennum hins geðsjúka morðingja slægjunnar.27 

 

   
Kvenmorðingjar Argentos úr Deep Red (t.v), The Bird With the Crystal Plumage (fyrir miðju) og 

Four Flies on Grey Velvet (t.h.) 

 

 Áhugavert er að skoða tengsl þessara mynda Argentos við barnæskuna. Deep 

Red, Four Flies on Grey Velvet og The Bird With the Crystal Plumage fjalla allar á einn 

eða annan hátt um niðurbælt áfall tengt barnæsku. Þetta áfall brýst upp á yfirborðið í 

formi barnslegrar grimmdar hjá kvenmorðingjum myndanna, sem festast í æskunni í 

geðveikisköstum sínum. Þetta sýnir Argento með leik þeirra að fórnarlömbum sínum, 

dúkkum, grímum og tónlistarnotkun, ásamt því að útskýra gjörðir morðingjanna með 

endurlitum. Þessar konur eru barnslegir geldingar sem öðlast nýtt vald í geðveiki sinni 

með því að beita reðurtáknandi vopnum á fórnarlömb sín. Í greininni „Stephen King: 

Powers of Horror“ rekur Clare Hanson orsakasamhengið milli semíótískrar frumbernsku 

Kristevu og kenninga Lacan um ferð barna inn í heim táknrænnar reglu 

(tungumálsins).28 Frumbernskan er kvenleg og órökrétt á meðan hinn reglufasti heimur 

tungumálsins er karllegur. Því er afturhvarf morðingja Argentos til æskunnar einskonar 

uppreisn gegn hefðbundnum kyngervum. 

 Kynflöktið er ekki einungis bundið við konur þessara mynda og 

samkynhneigðar aukapersónur. Aðalpersónur flestra mynda Argentos frá áttunda 

                                                 
27 Clover, C. J. 1989. Bls. 114. 
28 Hanson, C. 1990. „Stephen King: Powers of Horror“. Bls. 135–138. 
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áratugnum eru karlmenn sem dragast inn í heim siðspillingar sem þeir tilheyra ekki.29 

Sam Dalmas úr The Bird With the Crystal Plumage, Carlo Giordini úr Cat O´Nine tails, 

Roberto Tobias úr Four Flies on Grey Velvet og Marcus Daly úr Deep Red eiga það allir 

sameiginlegt að vinna við skapandi greinar, sem rithöfundar eða tónlistarmenn. Í 

hryllingssamhengi hefur verið bent á að slíkar greinar setji þessar persónur í nánara 

samhengi við kvenlegar hliðar sínar og hefur Clare Hanson til dæmis bent á tengsl 

listamanna við hina semíótísku veröld Kristevu.30 Allar þessar persónur eru menn sem 

eru eltir af morðingja af óræðu kyni sem beitir karllegu glápi sem valdatæki, en til að 

geta sigrast á honum verða þeir að afneita hinu kvenlega í eðli sínu og tengjast 

karlmennskunni á ný. Þetta speglar lykilatriði í sögubyggingingu slægja, því samkvæmt 

kenningum Clover er þetta einmitt það sem síðasta stúlka slægjunnar þarf að gera.31 

Hún tengist því karlmannlega í eðli sínu og ræður þannig niðurlögum kynblendingsins 

sem ógnar hefðbundnum kynhlutverkum. Má því segja að aðalpersónur Argentos séu 

hin eiginlega síðasta stúlka ítölsku slægjunnar, leið til að ná aftur kynferðisjafnvægi. 

Þetta kristallast í atriði úr Deep Red, þar sem hið viðkvæma tónskáld Marcus heldur því 

fram við hamhleypuna Giönnu (Daria Nicolodi) að konur séu blíðari og veiklundaðri í 

eðli sínu: 

 

Marcus: It’s a fundamental fact that women are weaker. Gentler. 

Gianna: They’re what? Weaker? Gentler?  

(Gianna hlær að honum og brettir upp ermar) 

Marcus: What on earth are you doing? 

Gianna: Come on Tarzan, why don’t you try me?32 

 

Hún skorar á hann í kraftakeppni sem hún vinnur og í kjölfarið tekur Marcus ákvörðun 

um að endurheimta karlmennsku sína og sigrast á morðingjanum. 

 Aðalpersónur Argentos eru menn sem lifa venjulegu lífi en lenda í hringiðu 

glæpa og öfuguggaháttar sem býr undir yfirborðinu þegar hryllilegur glæpur er framinn. 

Í giallo-myndum annarra leikstjóra var áherslan oft á siðspillta heiminn sem slíkan en 

ekki endilega á þróun og reynslu einnar persónu. Glæparáðgátur Argentos eru flóknar 

að hætti giallo-mynda en engu að síður er reynsla aðalpersónunnar miðpunktur 

                                                 
29 Undantekningin er Suspiria (1977), þar sem aðalhetjan er kvenkyns. 
30 Hanson, C. 1990. Bls. 149–150. 
31 Clover, C. J. 1989. Bls. 115–117. 
32 Argento, Dario. 1975. Deep Red. 00:23:20. 
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myndanna og fá áhorfendur skýrar upplýsingar um það fyrir hvað persónan stendur; fall 

hinnar venjulegu manneskju í niðurbælda hringiðu ofbeldis og kynferðisspillingar og 

sigur hennar á ógninni sem steðjar að. Með þeim sigri hefur náðst aftur jafnvægi og 

verðleikar hefðbundinna gilda eru festir í sessi. 

 

6. ÍTÖLSK ARFLEIFÐ  

Þau einkenni hinnar ítölsku giallo-bylgju sem hafa verið nefnd hér á undan rötuðu beint 

inn í upphafsmyndir bandarísku slægjunnar og má fyrst nefna Halloween í því 

samhengi. Carpenter nýtir sér sjónarhornsskot Twitch of the Death Nerve í 

upphafsatriðinu þegar hinn barnungi Michael Myers fylgist með systur sinni og stingur 

hana til bana. Hinn geðveiki Michael fylgist með kynferðisathöfnum hennar og holdi úr 

leyni og hlutgerir hana með glápi sínu. Með þessu er vísað í flestallar myndir giallo-

bylgjunnar, auk Psycho og Peeping Tom. Einnig er strax í upphafi nýtt hugmyndin um 

barnslega morðingjann sem Argento notaði óspart og birtist einnig í Virgin Killer , sem 

kom út fyrr sama ár. Barnið sem morðingi styrkir einnig hugmyndina um morðingjann 

sem gelding af óræðu kyni ásamt því að vísa í börn Bava sem hneigðust til glæpa vegna 

sjúkleika innan fjölskyldunnar. Nauðgunarmyndmál fallíska eggvopnsins er einnig til 

staðar ásamt sifjaspellsvangaveltum að hætti Martinos, þar sem hinn ungi Michael beitir 

málmfallusnum á systur sína sem hann hatar og heillast af á sama tíma. Michael ber 

grímu við morðið og einnig þegar hann snýr aftur. Þessi gríma er vísun í fjölmargar 

ítölsku myndanna, en sem dæmi má nefna hvítu taugrímuna úr Blood and Black Lace, 

drengsgrímuna úr Four Flies on Grey Velvet og strigapokann sem morðingi myndar 

Sergios Martino, Torso (I corpi presentano tracce di violenza carnale, 1973), ber á 

höfðinu. 

 Halloween fjallar um unglingsstúlkuna Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), en hún 

er ólík vinkonum sínum að því leyti að hún er ekki kynferðislega virk, heldur 

íhaldssöm. Í raun er síðasta stúlka Halloween heldur stráksleg, en persóna hennar varð 

að sniðmáti fyrir síðustu stúlkur slægjumynda.33 Eins og fram hefur komið eru skýr 

tengsl á milli stöðu síðustu stúlku slægjunnar og aðalsöguhetja Argentos, hvorugt er 

fyllilega karl- né kvenkyns og eiga bæði þátt í því að binda kynuslann og endurheimta 

siðlega reglu. Þau eru bæði fulltrúar hefðbundinna gilda karlaveldisins; karllegum sem 

siðferðislegum gildum síðustu stúlkunnar er hampað, en aðalpersónur Argentos þurfa að 

                                                 
33 Clover, C.J. 1989. Bls. 106–109. 
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yfirvinna kvenleg einkenni sín til að geta sigrast á ógninni sem að steðjar og til að ná 

jafnvægi. 

 Fjölskyldan fær harða útreið í myndum bandarísku slægjunnar og setti 

Halloween tóninn í því samhengi. Myershjónin eru fjarverandi kvöldið sem Michael 

myrðir systur sína og eru aðrir foreldrar einnig fjarstaddir hið örlagaríka 

hrekkjavökukvöld sem meginþorri myndarinnar gerist á. Laurie, vinir hennar og 

vinkonur ganga sjálfala, ásamt því að bera ábyrgð á börnum annarra foreldra um leið. 

Kynferðislegur prakkaraskapur er svo í hávegum hafður af unglingunum og kostar hann 

þau flest lífið eins og í tilfelli systur Michaels fimmtán árum áður. Sagan er orðin 

einfaldari í Halloween en í ítölsku forverunum en skilaboðin eru kunnugleg. Fjarvera 

fjölskyldugilda og foreldraábyrgðar er ávísun á siðspillingu, geðveiki, kynusla og 

expressjónískt ofbeldi. Sem dæmi um fleiri slægjur sem gagnrýna fjölskylduna má 

nefna A Nightmare on Elm Street-myndirnar, en þar eru foreldrarnir fullkomlega 

vanmáttugir gagnvart ógninni sem að steðjar, ásamt því að eiga sökina á skelfilegum 

dauðsföllum myndarinnar. 

 Friday the 13th, hin myndin sem þjónaði sem sniðmát fyrir slægjubylgjuna 

bandarísku, fær ekki minna að láni frá ítölsku bylgjunni en Halloween. Hún gerist að 

mestu í sumarbúðunum Camp Crystal Lake, og er sögusvið hennar óneitanlega líkt 

sögusviði Twitch of the Death Nerve, ásamt því að nokkur morðatriðanna eru fengin að 

láni. Þó er bandarísk millistéttarró yfir búðunum við vatnið þar til geðveikur, óþekktur 

morðingi mætir á svæðið og fer að slátra unglingunum sem eiga að gæta barnanna. 

Sjónarhornsskot og hlutgervingargægjur eru áberandi ásamt fallískum morðvopnum og 

allt tengist þetta löngu liðnu áfalli að hætti Halloween og mynda Argentos. 21 ári áður 

en myndin gerist hafði hinn fatlaði drengur Jason Voorhees drukknað í vatninu á meðan 

ungir leiðbeinendur sumarbúðanna áttu að gæta hans. Unglingarnir voru auðvitað að 

iðka kynferðislegar athafnir og kemur í ljós að móðir drengsins er snúin aftur til 

sumarbúðanna til að hefna fyrir dauða hans. Móðirin (Betsy Palmer), sem kennir 

unglingum um örlög Jason, virðist alls ómeðvituð um eigin fjarvist við drukknun 

sonarins og fer því beint á bás með hinum óhæfu foreldrum ítölsku slægjunnar. Hún er, 

eins og hefðin segir til um, af óræðu kyngervi, sterk, dimmrödduð, stutthærð og 

karlmannleg og kemur það í hlut hinnar hreinlífu Alice (Adrienne King) að ráða 

niðurlögum hennar. Frú Voorhees tengist hinu barnslega þegar upp um geðveiki hennar 

kemst og fer hún að tala eins og barnið Jason, en í sjúkum huga hennar óskar sonurinn 

eftir dauða unglinganna. Síðasta stúlkan Alice er síðan, líkt og Laurie Strode og menn 
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Argentos, ekki dæmigerður fulltrúi fyrir sitt kyn en tengist að lokum hinu karllega í sér 

og afhöfðar barnalegu karlkonuna. 

 Segja má að fjölskyldueiningin í Friday the 13th sé veik eða ekki til staðar. Hin 

vanhæfa móðir reynir að bæta fyrir uppeldismistök sín með því að að myrða 

kynferðislega virka og léttlynda unglinga. Hún telur sig vera að reyna að koma aftur á 

siðferðislegri reglu, en kemur um leið upp um eigin kynferðisbælingu. Þetta er einkenni 

morðingjanna í ítölsku slægjunni sem og morðingja hinnar bandarísku. Þeir refsa fyrir 

skort á siðgæði en koma á sama tíma upp um eigin sjúkleika. Þetta er svo yfirfæranlegt 

á myndirnar sjálfar og hið tvíbenta siðferði sem þær predika. Annars vegar snúast þær 

um temprun frjálsræðis og hins vegar um upphafningu þess. 

 Til að styrkja enn frekar kenningar um tengsl bandarískra og ítalskra slægja má 

einnig nefna framhaldsmynd Friday the 13th, Friday the 13th Part 2 (1981). Hún þjónar 

um margt sem einskonar endurgerð þeirrar fyrri en þó er nokkrum atriðum bætt við sem 

tengja hana ítölsku hefðinni enn sterkar. Sonurinn Jason, sem reyndist vera á lífi í enda 

fyrri myndarinnar, er snúinn aftur og ber nú strigapokagrímu að hætti Torso. Jason er 

grimmur, geðveikur barngeldingur í fullorðnum líkama eins og margir morðingjar 

Argentos og Michael Myers úr Halloween. Minnið um sjúku fjölskyldutengslin er notað 

aftur og þróað enn frekar, því nú blætisdýrkar Jason látna móður sína og gengur svo 

langt að búa sér til altari í skógarkofa þar sem hann geymir afskorið höfuð hennar. 

Einnig tekur þessi framhaldsmynd upp nokkur morðatriða úr Twitch of the Death Nerve, 

svo sem spjótkast í gegnum par sem er í trúboðastellingunni,  en það atriði er 

nákvæmlega eins og í hinni ítölsku mynd. 
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LOKAORÐ  

Halloween og Friday the 13th urðu gríðarlega áhrifamiklar í Bandaríkjunum eftir að 

þær komu út. Hermt var gengdarlaust eftir þeim og í kjölfarið var framleitt gríðarlegt 

magn af slægjum sem fylgdu formúlum þeirra náið. Meðal eftirapana má nefna 

framhaldsmyndir Halloween og Friday the 13th, The Prowler (1981), The Burning 

(1981), Terror Train (1980), Prom Night (1980) og margar fleiri. Þessar slægjur tóku 

upp á sína arma minni sem könnuð voru í mynd Carpenters og Cunninghams og komu, 

eins og sýnt hefur verið fram á hér, beint úr hinni ítölsku slægju. 

Þó má ekki vanmeta innblástur Psycho og Peeping Tom, sem höfðu sín áhrif á 

ítölsku bylgjuna, en Ítalirnir fengu óneitanlega ýmislegt lánað frá leikstjórum þeirra. Í 

myndum Bretanna var þó ekki að finna þann skinhelga siðferðisboðskap sem giallo-

myndin innleiddi og arfleiddi bandarísku slægjuna að. Gengdarlausa fordæmingu 

ákveðinna nútímalegra gilda í bland við þrá og áráttukennda hrifningu á þeim á sama 

tíma. Þessar andstæður innsigla líkindi bylgjanna tveggja og skýra líka að nokkru 

vinsældir þeirra. Þær endurspegla togstreitu sem er mannleg og einstaklega viðeigandi á 

tímum hraðra breytinga í siðferðismálum og geta myndirnar höfðað bæði til bældra 

afturhaldsseggja sem og frjálslyndra einstaklinga með leynt samviskubit. Þessar myndir 

eru ekki hátt skrifaðar í virðingarstiga hryllingsmynda og getur ástæðan vel fallið að 

kenningum Clover um að myndirnar hræri upp í viðteknum hugmyndum manna um 

siðgæðisramma. Það breytir því þó ekki að slægjan er sívinsæl þrátt fyrir nokkurra ára 

dásvefn eftir fyrstu holskefluna og eru giallo-myndir framleiddar á Ítalíu enn þann dag í 

dag. Ekki er að sjá teikn á lofti um að þetta breytist í bráð, þar sem lykilmyndir hinnar 

bandarísku slægju hafa margar verið endurgerðar og lítur út fyrir að hin gamla, ítalska 

slægja sé einnig við að ganga í endurnýjun lífdaga.34 Endurvakningin og gengdarlausar 

vinsældir þessara klámfengnu undirgreina hryllings leiða hins vegar til spurninga um 

það hvort markaður fyrir boðskap myndanna sé síendurnýjanlegur og þá af hverju? 

Eflaust er svarið að finna hjá áhorfendunum sem viðhalda framleiðslu efnisins. 

Áhorfendum sem vilja hneykslast og fordæma, en búa um leið yfir leyndum þrám. 

                                                 
34 Endurgerð Deep Red er nú í bígerð og gert er ráð fyrir því að hún komi út á þessu ári, skv. 
www.imdb.com 
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